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NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án kè biển trên địa bàn tỉnh
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG (LẦN 5)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ủy
ban Thường vụ Quốc Hội về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh
giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020;
Xét Tờ trình số 655/TTr-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Dự án: Kè chống sạt lở bờ biển phường
Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - đoạn từ khách sạn Hoàng Ngọc đến
K0+640; Kè chống sạt lở bờ biển khu phố 12, 13 và 14 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy
Phong đoạn từ K0+450 đến K1+000; Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã
La Gi, tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2); Kè bảo vệ bờ biển phường Thanh Hải, thành phố
Phan Thiết; Báo cáo thẩm tra số 12/BC-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Kinh
tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Kè biển trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận, cụ thể như sau:
1. Dự án Kè chống sạt lở bờ biển phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết đoạn từ khách sạn Hoàng Ngọc đến K0+640: Chi tiết theo Phụ lục 1 kèm theo Nghị
quyết này.
2. Dự án Kè chống sạt lở bờ biển khu phố 12, 13 và 14 thị trấn Liên Hương,
huyện Tuy Phong - đoạn từ K0+450 đến K1+000: Chi tiết theo Phụ lục 2 kèm theo
Nghị quyết này.
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3. Dự án Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã La Gi (giai đoạn 2):
Chi tiết theo Phụ lục 3 kèm theo Nghị quyết này.
4. Dự án Kè bảo vệ bờ biển phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết: Chi tiết
theo Phụ lục 4 kèm theo Nghị quyết này.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định
của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc
thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp bất thường (lần 5)
thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng
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PHỤ LỤC 1

Chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bờ biển phường Hàm Tiến,
thành phố Phan Thiết - đoạn từ khách sạn Hoàng Ngọc đến K0+640
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh)
1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ biển phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết,
tỉnh Bình Thuận - đoạn từ khách sạn Hoàng Ngọc đến K0+640.
2. Phân loại dự án: Dự án thuộc nhóm C.
3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới tuyến kè kiên cố nhằm khắc phục tình trạng sạt
lở bờ biển để bảo vệ tính mạng, tài sản và các cơ sở hạ tầng kinh doanh du lịch của người
dân, doanh nghiệp; từng bước hoàn chỉnh hệ thống công trình kè bảo vệ bờ biển, kết hợp
đồng bộ với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có góp phần tôn tạo bãi biển phục
vụ cho phát triển kinh tế, du lịch tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết.
4. Quy mô đầu tư: Xây dựng kè bảo vệ bờ dài khoảng 640 m, điểm đầu tuyến từ
khách sạn Hoàng Ngọc kéo dài đến K0+640 (nối tiếp vào tuyến kè của giai đoạn 1
đang thi công). Trên tuyến kè bố trí hệ thống tiêu nước, đường giao thông trên đỉnh kè,
đường lên xuống mái kè.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hàm Tiến thành phố Phan Thiết.
6. Diện tích đất cần sử dụng: Khoảng 2,13 ha.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 45.000 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư: Vốn Ngân sách Trung ương 45.000
triệu đồng, được phân bổ theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
9. Thời gian thực hiện: 03 năm (cuối giai đoạn 2016 - 2020 và chuyển tiếp sang
giai đoạn 2021 - 2025).
10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.
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PHỤ LỤC 2
Chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bờ biển khu phố 12, 13 và 14 thị trấn
Liên Hương, huyện Tuy Phong - đoạn từ K0+450 đến K1+000
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh)
1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ biển khu phố 12, 13 và 14 thị trấn Liên Hương,
huyện Tuy Phong - Đoạn từ K0+450 đến K1+000.
2. Phân loại dự án: Dự án thuộc nhóm C.
3. Mục tiêu đầu tư:
Xây dựng mới tuyến kè kiên cố dài khoảng 550 m, nối tiếp đoạn kè 450 m đang
triển khai thi công của giai đoạn 1 (từ K0+000 đến K0+450) nhằm khắc phục tình trạng
sạt lở bờ biển, trực tiếp bảo vệ tính mạng và tài sản cho khoảng 600 hộ dân thuộc khu
phố 14 thị trấn Liên Hương và gián tiếp bảo vệ cho khoảng 1.400 hộ dân thuộc khu
phố 12 và khu phố 13 của thị trấn Liên Hương; bảo vệ công trình công cộng, đồng thời
góp phần chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.
Góp phần hoàn chỉnh hệ thống công trình, kết hợp đồng bộ với hệ thống công trình hạ
tầng kỹ thuật hiện có.
4. Quy mô đầu tư:
Xây dựng kè bảo vệ bờ dài khoảng 550 m (điểm đầu tuyến tại K0+450, tiếp giáp
với đoạn kè đang thi công xây dựng của giai đoạn 1); trên tuyến kè bố trí hệ thống tiêu
nước, đường giao thông trên đỉnh kè, đường lên xuống mái kè.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong.
6. Diện tích đất cần sử dụng: Khoảng 1,65 ha.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 40.000 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Ngân sách Trung ương 40.000 triệu đồng, được phân
bổ theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội.
9. Thời gian thực hiện: 03 năm (cuối giai đoạn 2016 - 2020 và chuyển tiếp sang
giai đoạn 2021 - 2025).
10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới.
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PHỤ LỤC 3
Chủ trương đầu tư Dự án Kè bảo vệ khu dân cư
phường Phước Lộc, thị xã La Gi, (giai đoạn 2)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh)
1. Tên dự án: Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình
Thuận (giai đoạn 2).
2. Phân loại dự án: Dự án thuộc nhóm C.
3. Mục tiêu đầu tư:
Kết nối đồng bộ với dự án Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã La
Gi, tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 1) để tiêu giảm sóng, gia cố bờ, tạo bãi…nhằm khắc
phục tình trạng sạt lở bờ biển để bảo vệ tính mạng, tài sản và diện tích đất nuôi trồng
thủy sản của nhân dân phường Phước Lộc và xã Tân Phước, thị xã La Gi.
4. Quy mô đầu tư:
Xây dựng tuyến đê ngầm giảm sóng gồm 02 phân đoạn (Chiều dài 1 phân đoạn
L=160 m) nối tiếp giai đoạn 1 dự án Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã
La Gi, tỉnh Bình Thuận.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Phước Lộc và xã Tân Phước, thị xã La Gi.
6. Diện tích đất cần sử dụng: Khoảng 2,0 ha.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 40.000 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư: Vốn Ngân sách Trung ương 40.000
triệu đồng, được phân bổ theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
9. Thời gian thực hiện: 03 năm (cuối giai đoạn 2016 - 2020 và chuyển tiếp sang
giai đoạn 2021 - 2025).
10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.

